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ОГЛЯД РИНКУ ВІД АСОЦІАЦІЇ
«ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ»
НОВИНИ ЧЛЕНІВ АЯУ
ОФІЦІЙНО
НОВИНИ РИНКУ УКРАЇНИ
НОВИНИ СВІТОВОГО РИНКУ

Огляд ринку від Асоціації «Ягідництво України»

ЧИ ВСІ НАСЛІДКИ КАРАНТИНУ
ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС
БУДУТЬ НЕГАТИВНИМИ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО
ЯГІДНОГО СЕКТОРУ?

Тема коронавірусу наразі є топовою для всіх
ЗМІ України та світу: стрімке розповсюдження,
відсутність вакцини та чітких прогнозів
подальшого розвитку ситуації. Експерти
наперебій оцінюють ймовірності впливу ситуації
на розвиток різних секторів, в том числі й
аграрного. Експортери вже заявляють про
труднощі з поставками, імпортери кажуть про
перебої з доставками товару. Який же вплив
ситуація з коронавірусом матиме на розвиток
українського сектору ягід, та чи всі її наслідки
будуть негативними для сегмента?
За словами Ірини КУХТІНОЇ, Президента Асоціації «Ягідництво України», на сьогоднішній день
можна з впевненістю сказати одне: ягідним господарствам доведеться дуже швидко змінювати плани та підлаштовуватись під реалії сьогодення.
«Перш за все варто зазначити, що ягідний сезон

2

в Україні тільки но повинен розпочатися, а саме
цей факт поки що можна вважати ключовим. Проте, вже сьогодні гравці ринку готуються до того,
що сезон 2020 року буде одним з найскладніших.
В першу чергу це пов’язане з неконтрольованістю
ситуації навколо коронавірусу, що знижує можливість робити прогнози розвитку сектора, а відповідно й планувати роботу. Крім того, через логістичні
перебої можуть виникнути проблеми з постачанням
імпортного посадкового матеріалу та добрив тощо,
в зростання курсу валют призведе до їх здорожчання. Більше того, затримка із внесенням добрив
може мати болючі наслідки», – коментує ситуація
Ірині Кухтіна.
Що думають з цього приводу гравці ринку,
члени Асоціації «Ягідництво України»,

ДАЙДЖЕСТ НОВИН ВІД АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ»

ЧИТАЙТЕ ТУТ >>>

Новини членів АЯУ

ВІТАЄМО НОВОГО ЧЛЕНА АСОЦІАЦІЇ
«ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ»
ТЗОВ «АГРОХОЛДИНГ «ГРІН ПЛАНТ»
Асоціація «Ягідництво України» рада вітати в
своїх рядах нового члена нашої родини АЯУ –
Агрохолдинг «Грін Плант»!
Компанія почала свою діяльність в 2014 році у
Львівський обл., Кам’янка-Бузькому районі в селі
Старий Яричив. Підприємство почало вирощування
чорної смородини на 36 га.
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>

ЯК НЕ ПОМИЛИТИСЯ
ПРИ ВИБОРІ ПОСТАЧАЛЬНИКА
КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ?
ПОРАДИ ВІД «ПРОФПОЛИВ»

Член Асоціації «Ягідництво України» компанія ПРОФПОЛИВ, щиро ділились знаннями та навчає
фермерів, на що першочергово треба звернути увагу при виборі постачальника крапельного зрошення!
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРИЗНАЧИЛА
МІНІСТРОМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІГОРЯ ПЕТРАШКА

Офіційно

За поданням Прем’єр-міністра
Дениса Шмигаля Верховна Рада
України призначила Міністром
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
Петрашка Ігоря Ростиславовича.
За це проголосували 243
народних депутатів.
При представленні нового Міністра Денис Шмигаль заявив,
що Ігор Петрашко має більше 20
років роботи в сфері економіки
та менеджменту. «Я вважаю його
одним з кращих економістів в
Україні, він допоможе нам рухатися вперед, у тому числі напередодні економічної кризи», – заявив
Прем’єр-міністр.
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>

ЗВІЛЬНЕННЯ ФОПІВ ВІД ЄСВ,
СКАСУВАННЯ ШТРАФІВ

РАДА ПРИЙНЯЛА ЗАКОН ДЛЯ ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Верховна Рада на ранковому
засіданні 17 березня
прийняла законопроект
№ 3220 щодо підтримки
платників податків на період
карантину.
За проголосувало 359 депутатів, пише NV.ua.
Нардеп від Голосу Ярослав Железняк, який був одним з ініціаторів законопроекту, відзначив в Facebook,
що законопроектом передбачено ряд першочергових
кроків, щоб підтримати підприємців у форс-мажорних
обставинах.
Читати далі >>>
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Офіційно

СЕРГІЙ ГЛУЩЕНКО
ПРИЗНАЧЕНИЙ
ЗАСТУПНИКОМ
МІНІСТРА РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
Рішення про призначення Сергія Глущенка на
посаду заступника Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
сьогодні підтримав Уряд на своєму засіданні.
В Мінекономіки Сергій Глущенко разом із заступником міністра Тарасом Висоцьким відповідатиме за спрямування та координацію діяльності в
напрямку агро.
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>

ПАВЛА КУХТУ
ПРИЗНАЧЕНО
В.О. ГОЛОВИ
МІНЕКОНОМІКИ
За рішенням Уряду 10 березня
тимчасове виконання обов’язків
Міністра розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
покладено на Павла Кухту.
Про це Павло Кухта написав на своїй
сторінці у Facebook.
«Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі,
запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не
пропали безслідно та продовжувалися на
благо народу України», – написав він.
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>
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Новини ринку України

ДЕРЖПІДТРИМКА САДІВНИЦТВА
ПРОЙДЕ ПОВТОРНЕ ПОГОДЖЕННЯ – АЯУ

Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України не Затвердило
Постанову, бюджетні програми
на 2020 ще не відкриті. Про
це повідомила на фейсбук
сторінці Асоціація «Ягідництво
України».
«У зв’язку з тим, що Члени

Асоціації «Ягідництво України»
наполягають у наданні інформаціїї щодо Затвердження Постанови про визначення напрямів
державної підтримки розвитку
виноградарства,
садівництва
і хмелярства на 2020 рік, повідомляємо:
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України не Затвер-

дило Постанову, бюджетні програми на 2020 ще не відкриті.
Це пов’язано зі змінами в Уряді,
Проект Постанови про Державну
підтримку розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства
на 2020 рік пройде повторне
погодження та напевно зазнає
змін», – йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>

УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ХАБ ПЛАНУЄ
ЕКСПОРТУВАТИ ЯГОДУ В ОАЕ
З початку наступного ягідного сезону Український
Бізнес Хаб збирається експортувати ягоду в
Об’єднані Арабські Емірати.
Про це повідомив засновник і виконавчий директор Українського Бізнес Хаба в Арабському світі Святослав Дубина під час Другого міжнародного
форуму S-Forum Transformation.
«Це будуть невеликі партії, оскільки специфіка
цих ринків полягає в тому, що не варто розраховувати відразу отримати контракт на великі партії. У
минулому році ми вже запускали пробні партії суниці і лохини, відпрацьовували логістику, шукали потрібну для цього ринку ягоду. В цьому напрямку досить проблематична логістика, оскільки можливо
доставляти ягоду тільки літаками, автоперевезення в принципі неможливо здійснювати, а доставка
морським транспортом складає 25 днів», – ділиться
досвідом Святослав Дубина.
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>
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Новини ринку України

ПОНАД 90 МЛРД ГРН
МІНЕКОНОМІКИ
ПРОПОНУЄ ВИДІЛИТИ
НА ПРОГРАМИ
ДЕРЖПІДТРИМКИ
У НАСТУПНІ 3 РОКИ
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства сформувало бюджетну
декларацію на 2021-2023, в якій запропонувало
виділити на ці роки понад 90 млрд грн на підтримку пріоритетних напрямків: промисловість, сільське господарство, експорт. Про це повідомляє
прес-служба відомства.
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>

У УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
ЯГІД ВЕЛИКІ ПЕРСПЕКТИВИ
НА РИНКУ ЯПОНІЇ – ДУМКА

Загальний експорт з України до Японії за статистикою 2018-2019 років зріс на 7,8%. Найбільшу
динаміку демонструють такі продукти як мед (збільшення на 51%), соняшникова олія (зростання у три
рази) та перероблені овочі (зростання у два). Експерти японського ринку стверджують, що сьогодні
для експортерів відкриваються нові вікна можливостей буквально в кожній продуктовій категорії.
Особливо великий інтерес до меду та українських ягід. Про це пише ІА «Інфоіндустрія».
Експорт з України в Японію продовжує зростати. Експорт натурального меду зріс на 51% до $599 тис.;
відбулося зростання поставок соняшникової олії в 3 рази, до $1,9 млн.; а також ріст експорту перероблених
овочів у 2 рази, до $2,1 млн.
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>
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Новини світового ринку

СПОЖИВАННЯ
СУНИЦІ В ЄС
ДО 2030 РОКУ
ПЕРЕВИЩИТЬ
1,4 МЛН ТОНН
Обсяг ринку суниці садової в
Європейському Союзі в 2018 році склав
$ 3,8 млрд, збільшившись на 1,9% в
порівнянні з попереднім роком.
Ця цифра відображає загальну виручку виробників і імпортерів без урахування логістичних витрат, витрат на роздрібний маркетинг і маржу рітейлерів,
які будуть включені в кінцеву ціну для
споживачів.
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>

В ІСПАНІЇ ПРЕДСТАВНИКА РОЗПЛІДНИКА
ЗАСУДИЛИ ДО РОКУ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ЗА НЕЗАКОННЕ РОЗМНОЖЕННЯ ЛОХИНИ
В Іспанії Кримінальний суд у Уельві
засудив представника розплідника
за незаконне розповсюдження
посадкового матеріалу лохини до
року позбавлення волі, пише Fruit.net
Особу, яку не називають, визнали винною у розмноженні лохини
сортів Snowchaser та Ventura . Сорт
Snowchaser було селекціоновано Університетом Флориди, а європейську
ліцензію має Rústicas del Guadalquivir,
а права на сорт Ventura належать Fall
Creek Farm & Nursery.
ЧИТАТИ ДАЛІ >>>
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